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 היתה שלי שהאנגלית מכיוון שלי. החיים השתנו

 ישראלים, היו בלונדון שלי החברים אז מוגבלת,
רושם. עשה לא זה הישראלים ועל

 נידיורק• כמו לא וה שלונדון תשכחי אל
 סביבך שעושים הרעש בניו־יורק, סטאר כשאתה

מתיי בלונדון, פה, דעתך. על אותך להעביר יכול
 יכול אתה הכל. זה אבל מאוד, יפה אליך חסים
 לגשת יכולים ממעריצים, יפים מיכתבים לקבל
 לא עדיין אבל חתימה, ולבקש ההצגה אחרי אליך

 תייר זה אם אלא במיסעדה, אותך מטרידים
לראש. לך עולה לא שההצלחה כך אמריקאי.

 שעות 24 להסתובב יכול לא אתה מזה חוץ
 שעות 24 כי סטאר, אני ולהגיד בווסט־אנד

חלבך את ונותן הבימה על עומד אתה בשבוע
ודמו.

 את מחדש כעת משחק אתה •
 ההצלחה שהיתה הגג״, על ב״כנר טוביה

 מדוע שלך. בקריירה ביותר הגדולה
פעמיים? המזל אותו את לנסות החלטת
 של הצגה בלונדון התקיימה שעברה בשנה

 של בנוכחותה שכובד המופע וראייטי, רויאל
 של הרעיון היה זה למחזמרים, הוקדש המלכה

 רויאל בשלוש כבר הופעתי המלכה־האם.
מספיק. שזה וחשבתי וראייטי

 למכור. מה לי היה לא שהשנה מזה, חוץ
 גורר כזה שמופע חשבון עושה אני בדרך־כלל

 לי לנדנד המשיכו אבל לא, אמרתי אדיר. פירסום
 לארץ. ונסעתי ממני, רוצים מה ידעתי לא .

 להם שאסור הבנתי שבסוף עד ארצה לי צילצלו
 שאופיע, ביקשה האם שהמלמד לי להגיד בעצם

למלכה. אגיד.לא״ לא וחלילה שחס־ כדי
 ובסוף העניין, את שהבנתי עד לי רמזו ככה

להשתתף. הסכמתי
ממש עצמי את מצאתי הבימה, על כשעמדתי

 ישנתי בסנוו. סוט עשיתי
 מסביב שוי המישנחה עם

 תנסת׳ ופיתאום לנדנה,
 באובעה מרוויח שאני
 שאבא ממה יותר שבועות

 וירוויח מרוויח הרוויח, שוי
ח״ו ■מ■ נו.

*—י— *
 המופע, את שראית ואת, זה. את לעשות נהנה
 קיבלתי זה אחרי הקהל. של התגובה את ראית
שוב. זה את לעשות הצעות שש״שבע איזה

 שנה, חצי של הופעה על להתחייב רציתי לא
 ואין יקרה, פרודוקציה זה הגג על כנר והרי

 בסוף מוגבלת. בתקופה אותה לשלם אפשרות
 מפיקים לשלושה השייך אפולו, תיאטרון הסכים

הצגות. 100 של חוזה איתי לעשות שהתאחדו,
 הרבה כל־כך להשקיע להם כדאי •
הצגות? למאה רק כםןז

 יש בלונדון, ביותר הגדול האולם הוא אפולו
 במאי. 4ב־ התנאים על הוחלט מקומות. 2500 בו

 ג׳רום הגאון יהיה שהבימאי היה, שלי התנאי
 ומייד אהרונסון, של תהיה ושהתפאורה רובינס,
 הצגה עם כאן, אנחנו והנה לחזרות, נכנסנו

שבועות. וחצי בשלושה הרגליים על שהעמדנו
 את לשחק שלך ההרגשה מה •

שנים? 16 אחרי החולב טוביה
 כמובן בעל־פה. זכרתי לא הטכסטים את

 לא המילים את המנגינות, את — שירים שזכרתי
 את גם מעניין. מאוד שזה מוצא ואני כל־כך.
 לא כי אם פעמיים, עשיתי הקווקזי הגיר מעגל

השפה. באותה
 השחקנים נפלא. מרגיש שאני הוא, שקורה מה

 מהשחקנים שונות אנרגיות מקרינים מסביבי
 אצלך מפעיל וזה שנים, 16 לפני איתם ששיחקתי

 שלך והקצב שונה שלהם הקצב שונה. דבר איזה
 אותו אותו־טכסט, אומר שאתה ולמרות משתנה,
לגמרי. אחרת יוצאת התוצאה החומר,
 אותך מגביל שזה חושב אינך •

 תפקיד עם מזוהה אתה באשר כשחקן,
 במה אותך מסווג לא זה מסויים,

קאסטינג״? ״טייפ שמכונה
 שהוא אומר לא זה תפקיד, עם מזוהה שחקן אם

 ברינר יול ואם אחרים. דברים לעשות יכול לא
 יכול לא שהוא אומר לא זה ואני, המלך את עושה

 לא אחד אף ואני המלך את אבל סרט. לעשות
 כמו לביא, אריק לא אפילו ממנו, לקחת יכול
 יכול לא אחד אף הגג על בכנר טוביה שאת

מוסטל. מזית לקחת

לא? אתה גם •
 את יצר מוסטל שזירו ספק אין לא! אני גם

טוביה. של התפקיד
 נורמז כאשר הגיב הוא איד •

 של דמותו את לגלם בך בחר ג׳ואיסון
 בחר ולא — הגג״ על ״כנר בסרט טוביה

בו?
כעסו. שלו חברים וגם*רבה מאוד, כעס הוא
 שהיתה ניו״יורקית, לחבורה שייך הוא כן,
 ג׳וזף של השחורות הרשימות מתקופת עוד ביחד

 של כזו לויאליות מן להם והיתה מק־קרתי,
המילה. של הטוב במובן קליקה,
שלד? הקריירה על השפיע זה •
פיתאום? מה לא,
 ובמאים, מפיקים היו הזו בקליקה •

 תפקיד לך להעניק שלא להחליט שיכלו
בקול ״כנר״ את ממוסטל שסחבת מפני
נוע.

 עליי. כעס לא הוא כך. היה לא בכלל זה לא,
 ידע הוא הקולנוע. עם התקרית לפני חברים היינו
 חשב הוא התפקיד. את לשחק החלטתי אני שלא

 היה לא וזה לו, הגיע בקולנוע שהתפקיד
 היה לא זה התפקיד. את קיבלתי שאני באשמתי
 של שיקול היה זה — אותו לקחו שלא באשמתי

 סיבות: משתי לדעתי נבע וזה ג׳ואיסון, נורמן
 דבר במחזה הבימה על נהדר תפקיד עשה מוסטל

 זה הבימה על לפורום. בדרך לי קרה מצחיק
 טוטאלי. כישלון היה זה בסרט בלתי־רגיל, היה

 0/י6ז שנקרא מה היה הוא דאניני־טעם אליבא
 טוב היה לא הבימה, על טוב שהיה ומה ,00102

לסרט.
 הייתי גם אני נוספת: בסיבה לזלזל אי־אפשר

יותר. הזול השחקן
 כסף כמה לי להגיד יכול אתה •

״כנר״? על קיבלת
לא!

 את יצר שזירו ספק אין אופן, בכל אבל,
 עם הטוביות לכל מצויין מקום וסידר התפקיד
עלינו. הספוטים
 מוסטאל, שזירו לך להגיד צריך אני בכלל,

 כל מקבלים ואני יוסטינוב פיטר ארקין, אלאן
 החרוצים הכישלונות אחד הצעות. אותן הזמן
 צריך היה שזירו מכך נבע האופה, אשת שלי,

 קיבלתי כמובן אני וגם התפקיד, את לעשות
 קיבל אם אותו שאלתי אליו, צילצלתי טכסט.
 חייב אני זירו, טוב, אמרתי: ״בטח!" אמר: טכסט.

 לא אני שלילית, תשובה נותן שאתהילא עד לך.
שלי. לסוכן גם נמסרה זו ברוח הוראה בזה. נוגע

 היה לא לי ״לא", להגיד שכל די היה לזית
חרוץ. כישלון ונכשלתי זה את עשיתי שכל.

 עשית בינלאומיים סרטים כמה •
עכשיו? עד

 השאלה הזמן. כל אלי זורמות וההצעות ,15
איתן. עושה אני מה היא,

איתן? עושה אתה מה •
 לארוו צריך אתה אז סרטים, רק רוצה אתה אם

 סיבות בגלל להוליווד. ולעבור הפקלאות את
 לא אני אליהן, להיכנס רוצה לא שאני שונות,

 אותי מעניין ולא בארצות־הברית, לשבת רוצה
 לעשות לי בא לא — ובכלל בהוליווד. לחיות

 מיסים משלם אני ממילא סרט. אחרי סרט
ענקיים.

 רוצה ואני בארץ, שנה חצי לחיות נהנה אני אז
בארץ. שלי המישפחה של הבית את לקיים

לאחרונה? עשית סרט איזה •
 רוחות הטלוויזיה סידרת את עשיתי
 קיבל התפקיד גסטרוב. את שיחקתי מילחמה,
 נהניתי ומאוד בארצות־הברית, אדירות ביקורות
מק־קגרו. אלי גם שיחקה איתי יחד אותו. לעשות
מק־קגרו? אלי איד •

 בתפקיד אותה. קרעו הביקורות מיסכנה,
מיצ׳אם. רוברט שיחק הראשי
מיצ׳אם? רוברט איך •

לאללה. נחמד
בקרוב? לסרט תוכניות לד יש •
אותי. שמעניינים ישראליים סרטים שני יש

 מקום זה האחד משהו. מהם שיצא מקווה אני
 התסריט, את קורא כעת ואני עוז, עמוס לפי אחר

 שלח, ריקי לי שהיפנה הצעה זה שנייה והצעה
 לאקדוחן. פרידה מסיבת בשם סרט

 להרשות יכולה ישראלית הפקה • ,
כמוך? שחקן לעצמה

 אעלה זאת בכל אבל הנחה, להם עושה אני
כסף. להם

? ה מ כ •
 למועדון לשלם יצטרכו הם הכסף את

וראייטי.
 הכסה את תורם אתה למה, • ,

ל״וראייטי״?
זה. על לדבר רוצה לא

 פשנל? עם שלך המעורבות מהי •
כתוב, ההצגה של בתוכניה.האנגלית

בתו עם טופול
רוצה...' שהיא מה יודעת .היא

 ״התיאטרון של שותף מנהל־ שאתה
העממי״.

 ירוק בצל של גלגול זה העממי התיאטרון
 שותפים: שלושה היינו בתחילה והתרנגולים.

 ועשתה סרטים יצרה החברה ואני. זוהר אורי פשה,
 למעשה ואני בתשובה, חזר אורי עכשיו הצגות.

 בדברים ושותף העממי, בתיאטרון מנהל
הגדול. הבוס הוא כשפשה מסויימים,

זוהר? אורי עם בקשר אתה •
איך! ועוד
לו? שקרה מה על דעתך מה •
 שהוא מכיוון מאוד, טוב שזה חושב אני

 זה הכי־חשוב. וזה — מאושרים שלו והמישפחה
 הבעיה לא כבר זה — האחרים לכל הפסד שהוא
 — נבגדים מרגישים שלו חברים שכמה זה שלו.

 היה כשהוא בשבילו עשו הם מה שלהם. הבעיה זו
אותם? צריך

 אתם אותו, פוגש כשאתה •
 מחוץ שקורה מה על בכלל מדברים

החרדי? לעולם
 לטיול גאנדי ועם בני, עומר, עם ביחד נסעתי

 בירקותה. הביקעה את לראות בביקעת־הירדן,
 שלום להגיד ונכנסנו בירושלים, עברנו כשחזרנו

 והתרגש. אותנו קיבל ולמד, ישב הוא לאורי.
 ירוקה, ושהיא מהביקעה באים שאנחנו לו סיפרנו

 ופיתאום בערך. קילומטר של ברוחב ושהירדן
 ואמר: התרגש הוא נדלקו. שלו שהעיניים ראיתי

לירוקה?״ הפכה הצהובה הבקעה באמת, ״מה,
 גדל הרי הוא התרגש. שהוא בטח

הארץ. את ומכיר וטייל בתנועת־נוער
 את מסיר ואני בוה, רוצה והוא מבוגר אדם הוא
 וההתמודדות שלו, כוח־הרצון על לפניו הכובע

 שטויות! קל. שזה חושבים אנשים הקשיים. עם
 ,3 שלומדיסימגיל אנשים עם להתמודד צריך הוא

 והוא בחברותא, לומדים שם .40 בגיל התחיל והוא
 זריזי־מחשבה שהם ,20 בגי צעירים עם לומד

וה. עם להתמודד צריך והוא ומפולפלים,
שחשוב. מה וזה מאושר, הוא אבל
מבקש הוא נפגשים, כשאתם •
_______ בחוץ? הקור מה לדעת
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 בקאו״וה אכזבות לי היו
 אל־דין׳ ׳נאצר כמו שלי,
 ויצ׳אוד עם שעשיתי וסרט

 פ״ג; וג׳נב״ב וידמארק
 הסוטים אחו ושהיה
אי־נעם שנעשו הגוועים

 לבטל שלא כדי קצר, ״בריפינג" לו נותן אני
זמנו. את

 אתה איד להבין׳ לי קשה קצת •
מאליו. כמובן זה את מקבל
 10 אחרי מתגרש שזוג מבינים אנשים למה

פיתאום ילדים? ועשו שאהבו אחרי שנים,

 כאילו הקודמים, חייהם על עניין סוגרים חאלאס,
 זה ואת לאנשים, טיבעי נראה זה למה היו. לא

 אדם כאשר אבל רבה, בקלות מקבלים אגשים
 חדשה, בדרך ובוחר הקודמים מחייו מתגרש

מוזר? להם נראה זה שונה,
 המישפחה של עדיין לי סיפרת לא •
שלך.
 25 בת שהיא ענת, ילדים, שלושה לי יש

 ונסעה תיאטרון לימודי־ כאן גמרה ועכשיו
 בבית אגמון יענקל׳ה אצל לשחק כדי לישראל

 בחיל־הים, ומשרת 21 בן שהוא עומר, לסין;
 שהתקבל לי לספר אתמול לי וטילפן

 ועדי, קולנוע: ללימודי־ תל־אביב לאוניברסיטת
סקול. בארט־ שלומדת ,17 בת

 תהיה שבתך לד מסייע לא •
שחקנית?

 שענת זה כיף איזה יודעת את לי? מפריע
 המישפחה, כל ואנחנו, אובו המלך משחקת
 על איתנו מתייעצת והיא במכונית נוסעים

 יודעת והיא הדמות, את מנתחים וכולנו התפקיד,
 יכול אחד וכל מאיתנו אחד כל מעניין שוה

 כשאני לי, יש נחת איזה יודעת את משהו? לתרום
 מוזמן וכשאני דעתי את מחשיבה שהיא יודע

 אני מה לדעת רוצה והמורה הספר בית־ להצגות
מזה! גדול כיף אין חושב?
 דרך־החתחתים אותך מפחידה לא •
שחקנית? בתור לעבור עלולה שהיא

 בחורה היא אותה. יחזק רק זה לא. בכלל
רוצה. היא מה שיודעת

 על בכנר מבנותיי אחת את לשחק לה הציעו
 תהיה שזו חשבו המפיקים בלונדון. כאן, הגג,

 היא בתי. עם משחק שאני אדירה, פירסומת
לא! אמרה:
 היא גם היתה גליה, אשתך, •

 היא טובה. שאפילו ואומרים שחקנית,
למענך? שלה הקריירה על ויתרה

 אני אבל כך, זה את לראות רוצה הייתי לא
 המישפחה. למען אלא למעני, לא כך. שוה חושב

 היא שלה. הקריירה את הקריבה שהיא ספק, אין
 והצגה, תוכנית־טלוויזיה בארץ עשתה אומנם

 לנסוע ורצינו — לנסוע שהתחלנו ברגע אבל
 ביחד שניסע שכדאי החליטה גליה אז — ביחד

הקריירה. על תוותר ושהיא
 גם בזה יש — הקרבה רק לא בזה יש מזה, חוץ

 הרבה זה טופול מישפחת את לנהל כיף. הרבה
הנמ מישפחה לנהל לפעמים צריכה היא עבודה.

 ענת הברית, בארצות־ אני יבשות: בשלוש צאת
 לשמור צריכה והיא בארץ. עומר באנגליה, ועדי

ג׳וב. טיים פול זה כולנו. על
זה? עם בסדר מרגישה היא •

על חושבת שהיא לעצמי, מתאר אני לפעמים
 אם זה, את יודעת היא אחרת. דרך אין אבל זה.

 להיות צריכים — מישפחה על לשמור רוצים
ביחד.

 היתה היא אם להיפך, היה זה ואם •
 היית בינלאומית, קריירה מפתחת

למענה? שלך הקריירה על מוותר
יודע. לא אני
פעם? זה על חשבת •
לא.
 מה את מעריך מאוד אני שתדעי: רוצה אני
 לדעתי וזו המישפחה, למען ועושה עשתה שגליה
 על לשמור עניין ויש רוצים אם היחידה, הדרך

אחרת. דרך שיש חושב לא אני חיי־מישפחה.

238963 הזה העולם


